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22.04 'Ż016 t'

WYKAZ

nieruchomości przeznac.zotry ch do sprzedaży.
Na podstawie art. 35 ust. I i 2 ustawy z dliia 2l sierpnia 1997r.o gospodarce
nieruchomościani (tj. DZ'U' NI I02 poz. 65I z 20l0r. z póżn' zn'), wójt Gminy Ż}tno
podaje do pub]icznęj wiadonrości w)'kaz nięruchomości przeznaczonyclr do spŹedaży z
zasobu Mienia Komturalnego Gniry.
I,

1. Nierucl'tol'tośćoznączona numelen'i działki nl 86l o powierzchni 0,13 ha \ł' nriej scowo ści
Mała Wieś, gmina Zytno'
Ro(lzaj uż}tlct \v/w działki : Ps IV - 0, 1 3 ha.
Brak niiej scowego p1anu zagospodarowania pżęstEennego'
Wedłrrg obowiązującego Studiunl Uwarlnl(owań i Kięrunków Zagospoda.o\Val a
Plzęstrzeru]ego Gminy Zyhlo pźedmiotowa dzial](a
ewid' 861oznaczonajest
symbolęm TPR - obszar rclticzej pźesLlzeni produkcyjnej o wyŻsŻych klasach bonitacji.
Na działkę nie wydano decyzji o waruŃach zabudowy i decyzji iokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Działka położona jest poza obszaren] Natula 2000'
Na terenie w działki b1ak obszaru rc\Ą'italizacji i iclr str'ef'
Nieruchomośó położonaw obrębie Mała Wieś,stanowi DieŻabudowaną i nie przeznaczol]ą
pod zabudowę działkę. Ma ona ksztalt plostokąta. BezpośrcClnio przylega do
zahzaczonego rowu od strony zachodriej, do pastwiska ocl strony v'scfiodniej
i południowej, Qo drogi od s1rony północnej. Jęst to pastwisko ]dasy Iv'
Kompieks glebowy w Więlśzościżytnio- ziernniaczany słaby or'az w około % zbożo\ł'o
pasterłn1 slaby' D./ialka zagospoddrow9na'
Media: wodociąg i energia elektlyczna ' oświetlenieuliczne'

o

2. stan plawny działki uregulowany jest w I(siędze Wieczystej NL KW PTl R/00087011/0'
3. Cena wywoławcza ]'.970,00 zł.
II.

1. Nieruc1ronrośćozllaczona numerem działki ru 70 o powierzclmi 0,29 ha w miejscowości
BLtdZów, gnina Zytno'
Rodzaj uż}'tlo w/w działki: R V - 0,11 lra, R
0,02ha,s/RVI 0,03 lra'
B/R VI - 0,13 ha.
Br'ak miejscowego planrr zagospodarowania pŹestrzennego'
Wedłrrg obowiązującęgo studium UwarLmłowań i Kierur <ów Zagospodalowania
Przestrzennego Gniliy Żytno plzednriotowa clzjałka o m ewid. 70 polożonajest W strefie
osadniczej' występuję najniższy leżin oc]xony środowiskaprŻylodniczego. Teręny
ozl]aczone syn]bolem oS _ tęleny Ż lbanizowaDe, Żainweslowane trwa1e dla potrŻeb
inf1'astfuktury społecznej (budownictlvo zagrodowe, jednolodzime, letniskowe, usługi
i administracja).
Dzia1La nla dostęp do drogipublicznqj glninnqj'

vI

Na dziaĘ nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Działka położona j ęst poza obszarem Natura 2000.
2. stan prawny działld uregulowanyjest w
3. Cena wywoławcza 30.300,00 zł.

Księdze Wieczystej Nr Kw PT1R./00093626/9.

Wyłaz należy wywiesió na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Z}tnie w olcesie od 22.04.Ż016 t. do 1'l.05.20116 r.

osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt.l \ z powołanej na wstępie ustawy, winny złożyó
wniosek rł fut. UIZędZie w teminie do dnia 09.06.20Ió

tL,

r.

